
AM\736557LT.doc PE409.767v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Regioninės plėtros komitetas

2008/0105(CNS)

18.8.2008

PAKEITIMAI
6 - 7

Nuomonės projektas
Markus Pieper
(PE409.506v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
paramos kaimo plėtrai

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

Adlib Express Watermark



PE409.767v01-00 2/4 AM\736557LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion

Adlib Express Watermark



AM\736557LT.doc 3/4 PE409.767v01-00

LT

Pakeitimas 6
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 onstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 
9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 
veiklai remti.

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 
9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 
veiklai remti, tačiau turėtų būti 
pasirūpinta, kad nebūtų stabdomas ūkinės
gamybos skatinimas, jeigu šios gamybos 
indėlis gyvybiškai svarbus kaimo plėtrai.

Or. en

Pakeitimas 7
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Jeigu šiame skirsnyje numatyta priemonė 
apima veiksmus, atitinkančius 
reikalavimus ir pagal kitą Bendrijos 
paramos instrumentą, įskaitant 
struktūrinius fondus ir Bendrijos paramos 
žuvininkystei instrumentą, valstybė narė 
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pagal kiekvieną programą numato vykdyti
administracinę EŽŪFKP remiamų 
operacijų ir pagal kitus Bendrijos paramos 
instrumentus remiamų veiksmų kontrolę.

Or. es

Pagrindimas

The establishment of  'arbitrary' limitation controls means in practice that certain operators 
in the fruit and vegetables, wine, olive oil, sheepmeat, beef and veal, beekeeping and sugar 
sectors will be prevented from accessing one of the two instruments (COM or RDP). It is 
possible to avoid 'double financing' by means of administrative controls, but not via arbitrary 
restrictions of an a priori nature and of the 'ceiling' type.
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